
 

                                                                                   
 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde 200901 
 

Närvarande: Mia Breding, ordförande 

Göran Kullberg 

Ingrid Roth 

Kenneth Fredriksson 

Kjell Starlander 

Mona Nyberg 

Olle Axne 

Tomas Hörnfeldt 

Leif Trapp, revisor 

 

 

§ 207 Mötets öppnande 

Ordförande Mia Breding förklarade styrelsemötet öppnat.   

 

§ 208 Godkännande av föredragningslista 

Mötet godkände förslaget till föredragningslista.  

 

§ 209 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 200901 godkändes. Protokollet lades till handlingarna. 

 

§ 210 Ekonomi aktuellt läge  

Då kassören inte var närvarande fanns inga nya uppgifter att redovisa samtidigt som inte mycket 

händer på ekonomisidan då tävlingsverksamheten ligger nere.    

 

§ 211 Publicering av bridge i media, ersättning till Johan Bjurström 

Ordföranden har sedan senaste mötet diskuterat med Johan Bjurström om arbete med publicering 

av tävlingsresultat från klubbarna i länet i ÖP samt därmed hans ersättning. En överenskommelse 

gjordes om en ersättning med 2 000 kr för perioden fram till 2020-12-31. Därefter får nytt beslut 

tas på ersättning då vi ser hur klubbarna kommer igång med sin tävlingsverksamhet.  

På en förfrågan till länets klubbar har Bräcke svarat att man går in med samma summa som 

tidigare. Storsjöbygden har svarat att man går in med en ersättning på mellan 500 – 750 kr för en 

period fram till årsskiftet. Övriga klubbar har inte svarat på förfrågan. Distriktsförbundet avser 

också att bidra om publiceringen kommer igång. 

Beslöts att ersättningen till Johan fördelas enligt följande: 

Bräcke BK     250 kr 

Storsjöbygdens BK    750 kr 

JHBF  1 000 kr  

 

 

J-H Bridgeförbund 
  c/o Kenneth Fredriksson   070-64 66 217 

Fagerbacken 28,  831 46  ÖSTERSUND 

 



 

 

 

§ 212 Förslag till verksamhetsberättelse 

Beslöts att godkänna föreslaget till verksamhetsberättelse för perioden 190501-200831, se bilaga  

 

§ 213 Förslag på ändringar i förbundets stadgar 

Ett förslag på förändringar av JHBF stadgar presenterades. Bland annat har verksamhetsperioden 

förändrats vilket medför ändringar i stadgarna, se bilaga 

 

§ 214 Förslag till föredragningslista 

Förslaget på föredragningslista till årsmötet godkändes, se bilaga 

 

§ 215 Övrigt inför årsmötet 

Diskuterades vissa motförslag till valberedningens lista på grund av byte på kassörsposten.  

 

§ 216 Nästa sammanträde 

Beslöts att hålla ett konstituerande möte direkt efter årsmötet 200928. 

 

§ 217 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns för tillfället 

 

§ 218 Avslutning 

Ordförande avslutade kvällens möte. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Kenneth Fredriksson   Mia Breding 

sekreterare    ordförande 

 

 

 


